
Na špeciálnu objednávku

Klasiko® 6 sivá Bytový komplex, Malinovo

grafitová

červená

sivá hnedá

10×10 20×10

20×20

piesková 

Farby

Formát

Cenová tabuľka

Hladký povrch

Jednoduché tvary dlažby Klasiko® umožňujú 
vytvoriť množstvo vzorov a zaujímavo pôsobiacu 
funkčnú plochu. Kombinovanie farebných 
tvaroviek poskytuje priestor pre atraktívne 
architektonické stvárnenia.

Pojazdná do 3,5 tony (Klasiko® 6). Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony (Klasiko® 8).  

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Klasik Dlažba

Klasiko® 6/8

Funkčná  úprava plôch

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba

Informácie pre objednávku Index (s. 111–112)

90

6 10×10 sivá

grafitová, hnedá, červená

20×10 sivá

grafitová, hnedá, červená

piesková

20×20 sivá

grafitová, hnedá, červená

6  
bezškárová

20×10 sivá

grafitová

červená

piesková

20×20 sivá

grafitová

červená

8 10×10 sivá

grafitová

20×10 sivá

grafitová

20×20 sivá

grafitová

8  
bezškárová

20×20 sivá

grafitová, červená

https://www.dlazba.sk


30 BETÓNOVÉ DLAŽBY

30×3020×30

20×2020×10

melír Sahara

jura hnedá

sivá sivo-grafitová

mušľová

Formát

Cenová tabuľka Informácie pre objednávku Index (s. 104)

Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Farby

vrstva = 0,96 m²; 4 formáty zmiešané po 20 ks

Klasiko®

Betónové dlažby > 
Klasiko

• platňa Ester®
• palisáda City®
• schod Blok
• plot City®

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka 
jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné klásť 
z viacerých načatých paliet súčasne.

Jednoduchý tvar, rovné línie a pestrá farebná 
škála. S dlažbou Klasiko® je možné skombinovať 
formáty a vytvárať vždy jedinečné plochy, ktoré 
budú pôsobiť elegantne a moderne.

Pojazdná vozidlami do 3,5 tony. 

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Klasik Dlažba – kombi

Hladký povrch

6 20×10; 20×20; 20×30; 
30×30

sivá

jura hnedá, sivo-grafitová, mušľová, 
melír Sahara

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba

https://www.dlazba.sk


31BETÓNOVÉ DLAŽBY

Klasiko® sivo-grafitová Kultúrny dom, Horovce, Michalovce

Tradičný formát  

v elegantných farbách



19BETÓNOVÉ DLAŽBYNa špeciálnu objednávku

30×3020×3020×2020×10

Klasiko® aquaflair sivá žula Rodinný dom, Moldava nad Bodvou

grafitový čadič 

biely mramor sivá žula 

lávová hnedá 

Odporúčame 

kombinovať s týmito 
produktami:

Cenová tabuľka Informácie pre objednávku Index (s. 104)

Formát  vrstva = 0,96 m²; 4 formáty zmiešané po 20 ks

Farby Vymývaný povrch

Betónové dlažby > 
Klasiko aquaflair

• platňa
Asfera aquaflair

• schod Blok flair
• plot City® flair

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka 
jednotlivých formátov.

Odľahčený vzhľad vymývaného povrchu 
s čiernym kamenivom dlažby Klasiko® 
aquaflair pôsobí veľmi elegantne vďaka 
jednoduchým tvarom a klasickej línii.

Pojazdná vozidlami do 3,5 tony. 

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Modern Dlažba – kombi

Klasiko® aquaflair
Elegantná  
a funkčná

6 20×10; 20×20; 20×30; 
30×30

sivá žula

biely mramor, lávová hnedá,  
grafitový čadič

Na špeciálnu objednávku

Hrúbka (cm) Rozmery (cm) Farba Cena s DPH (€/m²)

https://www.dlazba.sk
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